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W I N T E R  E D I T I E

Met de feestdagen voor de deur begint ook weer je 
zoektocht naar de beste en origineelste cadeaus.
Wij hebben speciaal voor jou een selectie uitgezocht
die het makkelijker maakt om wat leuks te kiezen.

Om lekker warm de winter door te komen moet je
jezelf goed inpakken. Er zijn twee natuurlijke materialen 
die uitstekende eigenschappen hebben om te voldoen 
aan de eisen van de laagjesstructuur: 
dons en merinowol

Als je op vakantie gaat in de bergen is het belangrijk 
dat je jezelf goed voorbereidt. Al meer dan 90 jaar 
organiseert de NKBV bergsportactiviteiten naar 
bekende en minder bekende bergbestemmingen. 

ZORGELOOS OP PAD IN DE WINTER

WARM IN DE WINTER

OUTDOOR CADEAU’S

Buiten Gewoon Goed is een lifestyle en 
outdoor magazine dat vier keer per jaar 
verschijnt. Elke editie biedt het 
magazine artikelen over alles wat te maken 
heeft met reizen, outdoor sporten, product-
nieuws, tips, weetjes en nog veel meer op het 
gebied van lifestyle en outdoor. 
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IS EEN UITGAVE VAN

In dit winternummer vind je weer veel informatie 
voor de outdoor liefhebber, die zich door de win-
terse weersomstandigheden niet laat weerhou-
den. Waarom zou je ook? Wel is het verstandig 
om je goed aan te kleden. In het artikel ‘Warm 
in de winter’ gaan we dieper in op het ‘laagjes-
systeem’ wat we in de outdoor kleding graag ge-
bruiken en zoomen we in op de 1e en 2e laag en 
dan ook nog met de nadruk op de natuurlijke en 
functionele materialen zoals dons en merinowol.

Wil je de outdoor beleven in de bergen, dan 
is dat helemaal een fantastische tijd. Ga wel 
zorgeloos op pad. Samen met de NKBV beste-
den we aandacht aan preventie en een goede 
voorbereiding, of je nu (offpiste) gaat skiën of 
gaat (sneeuwschoen)wandelen. Ga je sneeuw-
schoenwandelen, dan hebben we voor jou han-
dige tips en behandelen we ook diverse fan-
tastische gebieden voor deze winter-outdoor 
activiteit, die in populariteit enorm toeneemt.

Met de feestdagen voor de deur, begint ook weer 
je zoektocht naar de beste en origineelste ca-
deaus. Een hartstikke gezellige tijd van het jaar, 
maar zowel voor Sinterklaas als voor de kerst 
is het elk jaar weer een hele opgave om een 
leuk cadeau te vinden. Om te voorkomen dat je 
hoofdpijn van het zoeken krijgt, hebben wij en-
kele cadeautips voor je uitgewerkt, ter inspiratie.

Veel leesplezier!

Eddy
 Huissoon
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We are happy dreamers
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We are explorers

We are doers
We are activists
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We are pioneers
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We are curious
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We are makers

We are listeners
We are playful

We are outdoors
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IK ZOEK NIET,
IK VIND

NATASHA
BLOEMHARD 

COLUMN

Een uitspraak van de Spaanse kunstenaar Pablo Pi-
casso die ik een tijdje geleden in een boek tegenkwam. 
Sindsdien blijft hij aan mijn gedachten knagen. ‘Ik 
zoek niet, ik vind’; hoe langer ik erover na denk, hoe 
mooier ik hem vind. De uitspraak geeft namelijk rust. 
Een groot deel van ons leven zijn we immers op zoek. 
Op zoek naar de juiste partner, een fijn huis, de per-
fecte baan, een betere baan en vooral naar onze ‘be-
stemming’, wat dat dan ook moge zijn, maar het heeft 
veelal te maken met harmonie, vrede en rust. En 
aangezien dat dat nu juist niet te koop is, zoeken we 
ons rot, maar eigenlijk weten we niet waar we naar 
uit moeten kijken. Om gek van te worden. Langzaam 
maar zeker, ik moest er kennelijk ouder voor worden, 
kom ik erachter dat het met stilte en aandacht te ma-
ken heeft. Alsof je plotsklap stilstaat, je oren en ogen 
op scherp zet en dan pas in staat bent om iets écht 
goed te horen of te zien. Een van de mooiste verhalen 
over dit thema, vind ik, is geschreven door een van 
mijn favoriete schrijvers, de Braziliaan Paulo Coelho. 
Zijn boek ‘De Alchemist’ (1988), waarin hij deze zoek-

tocht zo treffend beschrijft, ging de hele wereld over. 
Meer dan 20 miljoen exemplaren vlogen in alle talen 
over de toonbank. Het is zo’n boek dat je leven ver-
andert. En dat komt niet alleen door het fantastisch 
mooi geschreven verhaal, maar vooral omdat dui-
delijk wordt gemaakt dat je ‘de schat’ juist niet vindt 
als je ernaar op zoek gaat, maar dat hij vaak voor je 
neus blijkt te liggen. Stilstaan, kijken en luisteren; het 
heeft Picasso in ieder geval geen windeieren gelegd, 
zijn werk vind je inmiddels wereldwijd.Sindsdien 
stap ik vaker op mijn mountainbike of in mijn wan-
delschoenen zónder al te veel voorbereiding. 

De fantastische route waarnaar ik op zoek ben, 
vind ik immers vanzelf. 

Natasha Bloemhard
Oprichter Salt
@natasha_bloemhard

WE ARE SALT

Wij zijn een 
community van 
trail seekers en 
happy dreamers. 
Wij doen niets 
liever dan buiten 
de lijntjes kleuren. 
Altijd op zoek 
naar avontuur en 
aangemoedigd 
door het verlangen 
om nieuwe te 
dingen te leren. 
Ons leven en werk 
zijn gebaseerd op 
een waargebeurde 
fantasie waarin de 
outdoor lifestyle 
en de kracht 
van creativiteit 
positieve 
verandering 
brengen. Zo 
brengen wij Salt tot 
leven in alles wat 
wij doen. Ben jij ook 
zo’n vrijbuiter?  
Steun ons dan in 
onze missie en word 
lid van Salt. 
To explore, play, 
connect and grow.

 en : 
@saltmagazine
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Vakuum Ultra
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LEKI
Khumbu Lite | black/red/white
Het lichtgewicht ontwerp van de Khumbu Lite 
van LEKI ondersteunt je optimaal tijdens je 
trektocht dankzij de allround features.

Een comfortabele CorTec grip, het Speed Lock + 
verstelsysteem voor het eenvoudig en snel aan-
passen van de lengte en een lichtgewicht alumi-
nium schacht.

PFC-FREE

10.000
WATER COLUMN

Killtec komt in het voorjaar met nieuwe packables in frisse voorjaars-
kleuren. Deze regenjasjes voor hem en haar zijn ideaal om mee te 

nemen in je rugzak of je bindt ze heel eenvoudig om je middel tijdens 
het wandelen. Het zakje met ombindt elastiek zit heel slim verwerkt 
in de zijzakken. Verder is het jack zeer licht in gewicht en met een 
waterkolom van 10.000mm en getapete naden zeer functioneel en 

een must have voor iedere wandelaar. 
Te koop vanaf 69,95 Euro bij de Outdoorspecialist.

www.meindl.de

De nieuwe definitie van pasvorm. Door de temperatuur van het
lichaam vormt het MFS® Vakuum®  schuim zich optimaal naar
de vorm van de voet. Om een perfecte pasvorm te bereiken is
het speciale PU-schuim tot in het tenengebied van de schoenen
verwerkt. De Meindl Multigrip® rubber profielzool met PU
tussenzool zorgt voor maximale demping en een perfecte grip.
b-dynamic technologie in de inlegzool.

100 %

www.meindl.de
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DE JUISTE 
PASVORM
VOOR 
IEDEREEN! 

De Meindl Vakuum Ultra is de ideale wandelschoen voor in 
Nederland of voor uw vakantie in het buitenland! De schoen is 
gemaakt met het gepatenteerde Meindl MFS Vakuum Systeem. 

Het MFS Vakuum vormt zich naar uw voeten en zorgt voor extra 
comfort. De schoenen zijn waterdicht en ademend door het ge-
bruik van Gore-Tex. 499,-

79,95

De Bynolyt Wild Boar 8x56 HD kijker is de budget-
vriendelijke specialist voor de schemering. Dankzij 
haarscherpe HD optiek, gecombineerd met de beste 
multi-coatings, waaronder een geavanceerde fase-
coating, levert deze kijker een zeer hoge lichttrans-
missie. De open brug-constructie maakt de Wild 
Boar bovendien fijn hanteerbaar. De kijker is voor 
een 56mm heel compact gebouwd waarmee het 
gewicht aangenaam laag blijft: slechts 1037gr. Dat 
maakt deze robuuste specialist ook geschikt voor 
universeel gebruik.

Wild Boar

Met de feestdagen voor de deur begint ook weer je zoektocht naar de 
beste en origineelste cadeaus. Een hartstikke gezellige tijd van het jaar, 
maar zowel voor Sinterklaas als voor de kerst is het elk jaar weer een hele 
opgave om een leuk cadeau te vinden. Om te voorkomen dat je hoofdpijn 
van het zoeken krijgt, hebben wij enkele cadeautips voor je uitgewerkt, 
ter inspiratie.

Want bij jouw Outdoorspecialist zijn er heel veel originele, avontuurlijke, 
maar ook functionele en praktische cadeau-ideeën te vinden. Voor de men-
sen die er graag op uit trekken, op zoek naar het avontuur. Het liefste bui-
ten, maar ook vaak zeer geschikt voor dagelijks gebruik of soms zelfs lek-
ker comfortabel voor binnen bij de open haard. En als je helemaal niet kan 
kiezen, vraag dan naar een cadeaubon bij jouw Outdoorspecialist.

•

Kijk voor jouw dichtstbijzijnde winkel op:



SINNER 
Vorlage skibril 79,99SCHÖFFEL 

Pants Taibun

BUFF®
DryFlx

De Schöffel wandelbroek Pants Taibun is de perfecte 
wandelbroek voor sportieve wandelingen. De wandel-
broek biedt uitstekende bewegingsvrijheid en comfort. 
Bovendien is de broek slijtvast, waterafstotend en snel-
drogend, waardoor de broek een aangenaam gevoel ach-
terlaat op de huid. Dit wordt vaak enorm gewaardeerd 
tijdens zware wandelingen.. 

De  wandelbroek heeft twee zak-
ken aan de voorkant met ritsen 
en een zakje met ritssluiting op 
de dij. Daarnaast bevat de wan-
delbroek een aparte riem, druk-
knoop met extra haak en de zoom 
kan versteld worden om de broek 
aan te passen naar jouw eigen 
pasvorm, zodat de broek perfect 
bij elke beweging past.

Sporten in het najaar in de kouder en donker wor-
dende omstandigheden. Maak hardlopen duurzaam 
met de DryFlx® collectie van BUFF®. Style meets 
performance in dit naadloze ontwerp.
 
Naadloos ontwerp en voorzien van 4-way stretch- 
technologie voor maximaal comfort. Gemaakt van 
gerecycelde plastic flessen en airbags. Ultrastretch-
technologie: 4-way stretch voor de beste pasvorm 
en ultiem comfort:
- 360 ° Reflecterend voor 
 hogere zichtbaarheid 
 in donkere 
 omstandigheden
- Ultralicht product
 ontworpen voor
 sporten zoals 
 hardlopen, 
 wandelen en 
 fietsen

De SINNER VORLAGE skibril heeft een volledig geopti-
maliseerde pasvorm. Ontworpen om te beschermen en 
te ondersteunen bij het behalen van sportieve toppres-
taties. Het frame van de SINNER VORLAGE is zo gemaakt 
dat het een groot gezichtsveld biedt: een ongeëvenaard 
zicht onder alle weersomstandigheden. 

Uitgevoerd met een sferische, gepolariseerde SINTEC®-
lens in categorie 2 welke 99,9% van hinderlijke schit-
teringen van zon, sneeuw, ijs en water wegneemt en 
daardoor vermoeidheid van de ogen vermindert. De lens 
biedt 100% UV-bescherming, is voorzien van een speciale 
anti-condenscoating en wordt aan-
geraden voor bewolkte tot zonnige 
weersomstandigheden. Het zachte 
hypo-allergene foam geeft een com-
fortabele aansluiting op het gezicht. 
De SINNER VORLAGE heeft een ver-
stelbare anti-slipband, waardoor de 
bril goed te gebruiken is in combina-
tie met een skihelm.

139,95

21,95

HOT 
POTATOE 
King of The Couch

39,95Vanaf

HOME 
LOVING 
SLIPPERS.

Wie is koning bankzitten? Wie weet een prinsheerlijk 
plekje te bouwen in de bank? Span jij de kroon als het gaat 
om luieren, chillen en kroelen op de bank?  

Of voel jij je de koning te rijk als je languit op de bank ligt met 
wat lekkers, een fijn kleedje en je favoriete serie? Of heb je 
het geluk om naast je droomprins op de bank te zitten? Het 
maakt niet uit, zolang je maar oprecht geniet van het thuis 
zijn! Laat een fijn, warm en com-
fortabel paar Hot Potatoes de 
kroon op je werk zijn. 

Outdoor
cadeau’s
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SINTEC  Polarised Lens
Anti-fog & 100% UV-protection

Vorlage Ski Goggle  € 79,99

29,95

DEUTER 

Minder tijd besteden aan het zoeken naar je spullen, meer tijd om te genieten van je 
vakantie? Het kan met de Wash Center I & I I van deuter! 

Deze handige toilettas heeft een ingenieuze binnenkant en onder andere een mesh vak 
en een gewoon vak met rits, een ritsvak op de achterkant, een opbergbare ophang-
haak, een uitneembare spiegel, een groot hoofdvak met mesh opbergvakken, een uit-
neembaar meshtasje met haak, een lus aan de achterkant om het uitneembare mesht-
asje op te hangen en elastische lussen voor je tandenborstel en andere kleine spullen.

SIDAS 
Footcare Kit

De Footcare Kit van Sidas beschermt 
en verzorgt je voeten, van start tot 
finish! De producten in deze kit ver-
kleinen de kans op blaren en wrij-
ving, gaan beschadigingen van de 
nagels tegen en zorgen voor minder 
wrijving tussen de tenen.

Wash Center l 
Khaki/Ivy 31,95 36,95Wash Center ll 

cranberry/maron
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to
Winter
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SIGG 
Hot & Cold ONE
0,5 l berry

JACK WOLFSKIN
Velocity 12 dagrugzak

Deze hippe drinkfles is perfect voor 
iedereen die ook onderweg warm 
of koud drinken bij de hand wil 
hebben. Slank, stijlvol en praktisch! 
En min of meer een klassieker. De 
SIGG Hot & Cold ONE is gemaakt 
van kwalitatief hoogwaardig 18/8 
roestvrij staal en houdt dranken 12 
uur warm of 20 uur koud.

Je klimt graag flink in de pedalen en geniet daar-
bij van de rijwind en de natuur. Met de VELOCITY 
12 heb je alles wat je nodig hebt op je rug bij je. De 
kleine Daypack met ACS TIGHT-draagsysteem 
sluit dicht op het lichaam aan en is zo beweeglijk 
dat je nauwelijks merkt dat je hem draagt – ideaal 
voor sportieve tochten.

32,95

GRISPORT 
Highland Boot

149,95

149,95

49,95

De Highland is een dameslaars uit 
de boots-collectie van Grisport. 
De Highland is uitgevoerd met 
een Vibram zool. Deze staat garant 
voor een kwalitatief hoogwaardig 
onderwerk van de schoen. 

Het biedt comfort, kwaliteit op 
lange termijn en perfecte con-
trole op de ondergrond. Het wa-
terdichte en ademende Spo-Tex 
membraan is tussen de verschil-
lende lagen van de schoen ver-
werkt. De Highland is uitgewerkt 
met een ritssluiting.

Sutherland Boot
De Sutherland is een nieuw mo-
del in de boots-collectie van 
Grisport. Voor het leven buiten, 
om het huis en in de natuur is de 
Sutherland een sterke laars met 
de eigenschappen van een wan-
delschoen. 

Waaronder de Vibram zool, deze 
staat garant voor een kwalitatief 
hoogwaardig onderwerk van de 
schoen. Het waterdichte en ade-
mende Spo-Tex membraan is tus-
sen de verschillende lagen van de 
schoen verwerkt. De Sutherland 
is uitgewerkt met een ritssluiting 
en in verschillende kleuren en 
uitvoeringen verkrijgbaar voor 
dames en heren.

BELEEF 
DE NATUUR 
OPTIMAAL.



DE WINTERCOLLECTIE IS ER!
Bij weer en wind! Maak je klaar voor elk outdoor-avontuur.

HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT VIND JE OP:
JACK-WOLFSKIN.NL

MADE FOR 
FINDING NEW 
PERSPECTIVESOMNI-TECH™ AMPLI DRY™ SHELL

Stormy days won’t slow you down with the 
Ampli Dry™ Shell rain jacket. Waterproof &
breathable Omni-Tech™ construction and 
fully sealed seams keep you comfortably 
dry wherever the day takes you. This sleek 
performance shell is always on trend, from 
town to trail and everywhere in between.

OMNI-TECH™  AMPLI DRY™ SHELL



BUITEN GEWOON GOED Warm in de winter

De winter is aangebroken, maar dat wil niet zeggen dat je binnen moet blijven. Met de juiste kleding kan je 
zonder problemen de kou trotseren. We adviseren altijd om met meerdere laagjes te werken, die we grofweg 
in drie lagen indelen. In het herfstnummer van Buiten Gewoon Goed hebben we uitgebreid geschreven over de 
buitenste laag, de derde laag. De ideale outdoor jas is wind- en/of waterdicht en heeft soms zelfs al een tweede 
isolerende laag, die kan worden ingeritst. In dit artikel gaan we ons richten op de eerste en tweede laag.
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Redactie

WARM
IN DE

De eerste laag heeft de cruciale functie om je lichaams-
temperatuur op peil te houden. Het is een misvatting 
dat thermische kleding alleen maar warm moet zijn. 
Het moet er juist voor zorgen dat je lichaamstempera-
tuur stabiel blijft. Als gevolg van een inspanning produ-
ceert je lichaam warmte en transpiratie. 

Verdamping van vocht zorgt voor een verkoelend ef-
fect. Bij lage temperaturen kan deze verkoeling uitein-
delijk spierproblemen en verkoudheid veroorzaken. 
De onderkleding beschermt je hiertegen door de huid 
droog te houden. Omdat het op de huid gedragen wordt, 
moet het goed aansluiten. Daarnaast mogen er geen 
naden aanwezig zijn, om schuurplekken te voorkomen. 

De tweede laag is voor de warmte-isolatie. Deze laag 
zorgt enerzijds voor het vasthouden van de warmte die 
het lichaam afgeeft en anderzijds wordt het teveel aan 
warmte of zweet afgevoerd, zodat de eerste laag zijn 

functie kan behouden. Deze tweede laag mag ook wat 
losser zitten, in tegenstelling tot de eerste laag. Door 
extra lucht tussen de lagen, werkt de isolatiefunctie be-
ter. Afhankelijk van de buitentemperatuur kies je voor 
een dunnere of dikkere isolatielaag. Ook zijn er vele 
combinaties te verkrijgen, zoals een eerste laag met een 
extra isolerende werking, of een derde laag met isole-
rende voering.

Er zijn twee natuurlijke materialen die uitstekende ei-
genschappen hebben om te voldoen aan de eisen van de 
laagjesstructuur: 

Winter Winter 

DONS & 
MERINOWOL



BUITEN GEWOON GOED Warm in de winter

Dons is een lichtgewicht, maar erg warm en comprimeerbaar (iso-
latie)materiaal. Het is niet voor niets dat je het vaak terugziet in 
winterjassen, slaapzakken en zogeheten ‘puffies’: warme kleding 
die je makkelijk (klein) opvouwt om mee te nemen. Geen enkel ma-
teriaal is zo licht en warm tegelijk. De kracht zit hem in het mengsel 
van veren en veerpluizen.

Die laatste zijn het belangrijkst. Ze houden niet voor niets de vo-
gels warm in de winter. De veerpluizen hebben weerhaakjes aan 
de uiteinden, waardoor een soort luchtkamertjes ontstaan die per-
fect isoleren, zelfs bij extreem lage temperaturen. Dons gaat ook 
erg lang mee en heeft een veel kleinere impact op het milieu dan 
synthetische alternatieven. Het is ontzettend duurzaam. 

Tegenwoordig doen veel heftige verhalen de ronde over hoe dons 
verkregen wordt. Maar dons hoeft niet dieronvriendelijk te zijn! 
Daarom is er een keurmerk in het leven geroepen: RDS (Responsi-
ble Down Standard). Dit keurmerk is onafhankelijk en zo weet je 
of je verantwoord dons koopt. RDS staat onder andere voor dat le-
vend plukken en dwangvoeren verboden is en dat er met respect 
voor het welzijn van de vogels gehandeld wordt.  Daarnaast mag 
het dons nooit vermengd worden met dons dat niet voldoet aan de 
keurmerkeisen.

DONS

Rab was een van de eerste merken die de RDS-certifi-
cering ging volgen en heeft dus de nodige expertise. 
Rab blinkt al vanaf het begin uit met hun innovatieve 
producten met een aantrekkelijk design. Voor een al-
ledaagse winterjas of bescherming om te overleven 
bij de laagste temperaturen, Rab heeft de juiste jas 
voor jouw doel.

De Rab Cubit
Stretch en de
Rab Microlight
Alpine.
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Merinowol heeft een uitstekende ademende werking, reguleert temperatuurwisse-
lingen, is zacht en droogt snel. Bovendien is merinowol ‘geurneutraliserend’, waar-
door je het meerdere dagen kan dragen zonder dat het gaat stinken. Wel zo fijn als je 
meerdere dagen op pad gaat. Moet je een zwaardere inspanning leveren in een ge-
matigde buitentemperatuur? Dan is een combinatie met een synthetisch materiaal 
ideaal, want het voert het vocht sneller af. Hierdoor zal je niet te veel opwarmen of 
afkoelen bij een stevige wandeling.

Merinowol is geen ‘normale’ wol. Het is een bijzondere soort, afkomstig van het 
merinoschaap. Het merinoschaap leeft in de berglandschappen van onder andere 
Nieuw-Zeeland en Australië. Merinowol wordt veel gebruikt in sport- en ther-
mokleding omdat het uitstekend lichaamswarmte vasthoudt. 

MERINOWOL

Anderzijds is merinowol ook bijzonder 
goed in het afvoeren van overtollig vocht, 
wat het een uitermate geschikt materiaal 
maakt voor onder andere wandelsokken. In 
tegenstelling tot normale wol, prikt meri-
nowol niet. Dit komt door de hogere dicht-
heid en het voelt daarnaast zachter aan. 

De Woolpower 
Full Zip 
Jacket 400



E V E R Y DAY 
O U T D O O R
FIONN /VIHAR GTX JACKET
- 2 laags GORE-TEX jack (28.000 mm waterkolom, hoog ademend   
   vermogen)
- 100% gerecycled buitenstof (polyester) + PFCec vrije impregnatie
- Zowel het dames als heren jack verkrijgbaar in verschillende kleuren
- Verkoopprijs €180,00

MID LAYER/FLEECE
- DAMES CONIVAL/ HEREN STORR MICRO JACKET
- Houdt u comfortabel warm en ventileert goed
- 100% gerecycled polyester in verschillende kleuren
- Verkoopprijs € 60
Verkrijgbaar bij Outdoor Specialist

•

BUFF
1/4 PAG.



ONDERHOUD 
Onderhoud je outdoor gear voor behoud 
van de werking van de functionele ma-
terialen. Het is niet moeilijk om buiten-
uitrusting van goede kwaliteit te vinden, 
maar het is moeilijk om deze te onder-
houden. Dit type kleding houdt u uitste-
kend warm en droog bij uitdagend weer, 
maar na verloop van tijd kunnen vuil 
(onder andere reststoffen van zweet) en 
slijtage ervoor zorgen dat het kleding-
stuk faalt. Dit betekent dat de buitenstof 
nat wordt, het ademend vermogen wordt 
verminderd en dat je koud en nat wordt 
van de condens die zich aan de binnen-
kant van de jas vormt. Vochtige omstan-
digheden in je kleding zoals deze kunnen 
ook bijdragen aan delaminatie. 

De groei van bacteriën in het kleding-
stuk zal de lijm vernietigen die het wa-
terdichte membraan aan de buitenlaag 
vasthoudt. Dit gebeurt als de kleding 
niet regelmatig wordt schoongemaakt. 
Zodra het membraan begint te falen, en 
wassen of spoelen (ook alleen in water) 
zal delaminatie veroorzaken, waar-
door de waterdichte eigenschappen van 
membraankleding (Goretex/Event/Der-
mizax enz.) worden vernietigd.

Er zijn verschillende oplossingen om dit 
te voorkomen. Buiten in de elementen 
kun je vers, schoon water gebruiken 
om het kledingstuk of de schoenen na 
het dragen af te spoelen. Thuis kun je 
het kledingstuk wassen met een tech-
nische reiniger om vuil te verwijderen, 
het ademend vermogen en de duurzame 
waterafstotendheid (DWR) te vergroten. 
Als het kledingstuk na het wassen nog 
steeds nat wordt, moet u een wash-in of 
spray-on proofer gebruiken om de DWR 
van de stof aan te vullen. Als je onder-
kleding wordt gewassen met gewone 
wasmiddelen, kan dit vlekken veroorza-
ken en de vochtafvoerende eigenschap-
pen van de technische stoffen vermin-
deren. Om dit te voorkomen raden wij 
het gebruik van technische nazorgreini-
gers aan. Ook zijn er speciale technische 
onderhoudsmiddelen verkrijgbaar voor 
tenten, dons, wol, synthetische basis-
lagen, katoen, polykatoen, canvas, leer, 
nubuck of suede-leer, fleece, rugzakken, 
paardendekens en hard en soft shells. De 
wereldleider op het gebied van nazorg is 
Nikwax, u kunt er zeker van zijn dat uw 
uitrusting veilig wordt schoongemaakt 
en op het hoogste prestatieniveau werkt 
voor uw volgende avontuur.

BUITEN GEWOON GOED Warm in de winter

NIKWAX
Nikwax is nog steeds in handen van 
oprichter Nick Brown, een liefhebber 
van het buitenleven die wetenschap 
gebruikt om het comfort en genot van 
de natuurlijke wereld voor de mensen 
te verbeteren. Hij is er zich echter van 
bewust dat als de mensheid wil blij-
ven genieten van wat de natuur biedt, 
we allemaal hard moeten nadenken 
over hoe we dit gaan beschermen. Dit 
is de bron van het engagement van 
Nikwax voor producten met een lage 
impact en het is een verbintenis die 
door de jaren heen vele gelijkgestem-
de denkers naar het bedrijf leidde.

•

Ga voor het complete aanbod naar één 
van de Outdoorspecialisten. Kijk voor jouw 

dichtstbijzijnde winkel op:
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SNEEUW
SCHOEN
WANDELEN
DE WINTERSE 
ONTHAASTER

Sneeuwschoenwandelen, op rackets door een stil en 
winters berglandschap stappen. Dat klinkt heerlijk en 
dat is het ook. En het leukste: het is ook weer niet zo 
heel erg anders dan gewoon wandelen. Eigenlijk hoef je 
alleen maar even te wennen en dan gaat de rest vanzelf!

Sneeuwschoenwandelen staat vaak nog bekend als een 
beetje oubollig. Zeker als je naar de flitsende actiefilm-
pjes van razendsnelle skiërs en snowboarders kijkt, gaat 
sneeuwschoenwandelen maar traag. Maar juist dat is de 
charme van sneeuwschoenwandelen. Door de rust van 

jezelf en de stilte van het winterlandschap om je heen, 
ervaar je de winter heel anders. Als je op je sneeuw-
schoenen van de skilift wegloopt, lijkt het soms alsof de 
wereld stilvalt. De grote mensenmassa’s zoeven de berg 
af, terwijl jij rustig naar beneden loopt, of juist omhoog 
natuurlijk. Op die manier heb je tijdens je wandeling de 
tijd om het winterlandschap écht in je op te nemen en 
je er deel van te voelen. Ook op uitgezette routes is het 
veel rustiger dan op de pistes en daardoor voelt de om-
geving een stuk minder druk, minder industrieel en heb 
je meer het gevoel dat je écht in de natuur bent. 



Dat gevoel wordt nog sterker als je onderweg dieren te-
genkomt, zeker in de bossen. Want de marmotten mo-
gen dan wel hun beroemde winterslaap houden, veel 
andere dieren zijn in de winter juist extra druk bezig met 
voedsel zoeken. Als je rustig en stilletjes door de sneeuw 
stapt, is de kans dat je een vos, gems of misschien wel 
een sneeuwhaas of -hoen tegenkomt, best groot. En 
kijk niet alleen naar de bosranden als je dieren wil zien, 
kijk ook naar de sneeuw. Want zoals jij sporen door de 
sneeuw trekt, doen dieren dat ook. Sporen in de sneeuw 
zoeken én ze leren herkennen klinkt vaak vooral leuk 
als een bezigheid om de kinderen mee zoet te houden, 
maar eerlijk is eerlijk, het werkt best aanstekelijk. 

SNEEUWSCHOENWANDELEN MOEILIJK?
Nee, sneeuwschoenwandelen is niet moeilijk, maar het 
kan wel even wennen zijn. De manier waarop je stapt is 
een beetje anders en je moet ook een klein beetje wijd-
beens lopen. Ook kan het soms even wennen zijn om 
met stokken te lopen. Daarom in het kort wat tips:
Brede voetstand: Je plaatst je voeten iets breder uit el-
kaar dan normaal. Je sneeuwschoenen zijn immers ook 
breder dan je gewone schoenen. Probeer alvast te oefe-
nen door tijdens een gewone wandeling je voeten wat 
breder neer te zetten.
Beweging: Je handen en benen bewegen diagonaal van 
elkaar, zo heb je een betere balans. Rechterarm en lin-
kerbeen bewegen dus samen. Net als je linkerarm en 
rechterbeen. Zo oefen je de beweging van het wandelen 
met stokken alvast. Dit kan natuurlijk al met echte wan-
delstokken.
Voeten optillen: Afwikkelen, de rolbeweging die je 
voet maakt tijdens een normale wandeling, gaat wat 
minder goed op sneeuwschoenen. Je moet je voeten 
iets platter neerzetten en je knieën iets hoger optil-

len. Til de sneeuwschoen net genoeg op zodat de ach-
terkant van de sneeuwschoen nog iets over de sneeuw 
sleept. Alleen als er al ‘sporen’ in de sneeuw zitten, til je 
de sneeuwschoen helemaal op, anders blijft die in het 
spoor hangen. 
Als het terrein wat steiler wordt kan je het beste ‘zig-
zaggend’ omhooggaan. Loop je naar beneden dan neem 
je een actieve houding aan, dus je leunt niet naar achte-
ren. Je buigt je knieën iets en probeert je gewicht naar 
voren, boven je sneeuwschoenen te houden.

MOOIE GEBIEDEN VOOR 
EEN  SNEEUWSCHOENWANDELING
Over hellingen gesproken, het ene berggebied leent 
zich net wat beter voor een sneeuwschoenwandeling 
dan het andere. Steile hellingen zijn in de sneeuw im-
mers niet altijd prettig, onder meer vanwege het lawi-
negevaar. En ook als het risico dat de sneeuw ineens 
naar beneden komt klein is, is het ook lang niet altijd 
makkelijk én prettig om op die platte sneeuwschoenen 
over een helling te wandelen. In deze gebieden kun je 
prima uit de voeten.

PERTISAU IN OOSTENRIJK
In de omgeving van Pertisau, aan de Achensee in 
Oostenrijk, vind je meerdere prachtige gebieden voor 
een tocht op sneeuwschoenen. Aan de ene kant het 
Rofangebergte, de Karwendel aan de andere kant. In 
beide berggebieden kun je prima dagtochten maken.

SERRE-CHEVALIER EN  MONTGENÈVRE
Montgenèvre en Serre-Chevalier liggen in de Franse 
Hautes-Alpes. Zo rond half januari en februari kun je 
hier prima winterwandelen met een prachtig uitzicht 
op de bergen van het Massif des Écrins.

BUITEN GEWOON GOED Sneeuwschoenwandelen

Serre-Chevalier
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Inspiratie voor Bergwandelaars!

PROFITEER NU VAN DE INTRODUCTIEAANBIEDING! 

WWW.BERGWIJZER.NL/OUTDOORSPECIALIST

OOK
LEUK ALS
CADEAU!

Vier jij vakantie in de bergen?  Lees dan Bergen magazine. Ontdek de mooiste 
wandel paradijzen in de Alpen, de  Pyreneeën en daarbuiten. Geniet van de 
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BRANDNERTAL
Het wintersportgebied in en rond het Oostenrijkse 
Brandnertal heeft zich de laatste twintig jaar sterk ont-
wikkeld. Daarbij is ook ingezet op activiteiten naast het 
skiën. Daardoor vind je hier niet alleen maar drukke 
pistes, maar ook volop gelegenheid om op sneeuw-
schoenen eropuit te trekken.  

GEMMIPAS EN DE OECHSINENSEE
Het gebied rondom de Gemmipas en de Oechsinensee 
is bereikbaar vanuit Kandersteg in Zwitserland en leent 
zich uitstekend voor winterwandelen. Voor wie de 
sneeuwschoenen onderbindt, openen zich tal van mo-
gelijkheden. Dankzij de hulp van de kabelbanen in het 
gebied kan je ook hoog de bergen in! 

WAT NEEM JE MEE?
Zonder sneeuwschoenen natuurlijk geen sneeuw-
schoenwandeling. Handig: in veel wintersportgebie-
den zijn sneeuwschoenen gewoon te huur. Daar horen 
overigens ook stokken met brede tellers bij. Anders val 

je zo om! Ideaal als je tijdens de wintersport een dag de 
drukte achter je wil laten. Als het kan, neem dan wel 
een multi-tool en wat reserve-onderdelen mee. Mocht 
er onderweg iets stuk gaan, dan kan je altijd een kleine 
noodreparatie uitvoeren. Die sneeuwschoenen kunnen 
overigens gewoon onder je normale, hoge bergschoe-
nen gebonden worden. Dat maakt het nog eens extra 
makkelijk. Zorg er wel voor dat die waterdicht zijn en 
dat er van bovenaf geen sneeuw in kan komen. Een goe-
de skibroek en gamaschen helpen dan wel.

LAWINES
Net als met andere wintersporten, moet je natuurlijk 
wel rekening houden met lawines. In veel wintersport-
gebieden vind je inmiddels niet alleen maar skipistes, 
maar ook uitgezette routes voor sneeuwschoenwan-
delaars. Die lopen vaak door relatief veilig gebied, maar 
het kan nooit kwaad om even na te vragen of de situatie 
veilig is. Ga je echt buiten de gebaande paden? Neem dan 
een gids mee. Die weet waar het veilig genoeg is, en kan 
je vaak nog veel meer moois vertellen!

Brandnertal
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OUTDOOR

De Outdoorspeciaalzaak uit Weert staat bekend om zijn
goede keuze in collecties, topmerken en deskundigheid.

De collectie is geschikt voor jouw buitenactiviteiten in
het weekend of om dagelijks te gebruiken.

Outdoorspecialist.nl is een unieke samenwerking tussen de beste lokale 
outdoorspecialisten en toonaangevende merken in de outdoorbranche. 21

KIWI OUTDOOR
WEERT

•

O F F I C I E E L  P A R T N E R

BUITEN GEWOON GOED JOUW OUTDOORSPECIALIST
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www.kiwioutdoor.nl

KIJK OP
ONZE NIEUWE

SITE EN
WEBSHOP

ALLES OMALLES OM
LEKKER WARMLEKKER WARM
DE WINTERDE WINTER
DOOR TEDOOR TE
KOMEN!KOMEN!
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Het merk Haflinger bestaat al sinds 1898 en vindt haar oorsprong 
in Duitsland. Vanaf 1955 heeft het merk een grote groei doorge-
maakt op het gebied van pantoffels. 

Pantoffels van Haflinger zijn van hoge kwaliteit, omdat uitsluitend 
gebruik gemaakt wordt van zorgvuldig geselecteerde natuurlijke 
materialen. De producten zijn daardoor in perfecte harmonie met de 
natuur. Voor het beste comfort en kwaliteit worden materialen zo-
als zuiver scheerwol, wolvilt en kurk gebruikt. Daarnaast geeft het 
voetbed steun en ontlast de vermoeide voet. De zolen zijn slijtvast 
en antislip.

PANTOFFELS 
VAN HAFLINGER 

Innovatie, kwaliteit, prestaties en stijl. Dat is waar het 
Nederlandse SINNER voor staat vanaf 1996. In de eerste 
jaren vooral actief als specialist in sportzonnebrillen en in 
de loop der jaren uitgegroeid tot een internationaal life-
style- en sportmerk. 

Skibrillen:
SINNER heeft een uniek assortiment skibrillen voor dames, 
heren, kinderen en brildragers. De skibrillen zien er niet al-
leen stoer uit, maar beschikken ook over de beste lenstech-
nologie om uw ogen te beschermen. Heb jij vooral zonnige 
omstandigheden of bewolkt weer? Welke lens is het meest 
geschikt voor jou? Kom naar de winkel en probeer welke 
skibril bij jou past. 

Skihandschoenen:
Met kwalitatief goede handschoenen weet je zeker dat je han-
den tijdens de koudste winterdagen warm blijven. Ook op de 
piste wil je warm blijven, zodat je volop kunt genieten van het 
skiën of snowboarden. Daarom zijn goed passende skihand-
schoenen van SINNER een must voor iedere wintersporter. 

SINNER IS UITGEGROEID TOT EEN 
INTERNATIONAAL LIFESTYLE- 
EN SPORTMERK!

WAANZINNIG HOGE KWALITEIT 
EN MAXIMAAL COMFORT! 
Het Finse merk Icepeak heeft sinds 1996 grote stap-
pen gemaakt en is inmiddels een van de belangrijkste 
spelers in de wintersport/outdoormarkt van Europa. 

De kleding 
Icepeak is gespecialiseerd in kleding, schoenen en ac-
cessoires voor het winterseizoen. Dankzij de techno-
logieën en materialen die het merk gebruikt biedt de 
kleding alles wat je nodig hebt om te kou te trotseren. 
Daarnaast zit de kleding heerlijk en ziet het er ook nog 
eens trendy en sportief uit. De ontwerpers van de jas-
sen en broeken voegen veel details toe aan de kleding. 
Zo is de kleding altijd prachtig afgewerkt en hebben ze 
gave kleurenaccenten. Zowel de binnen- als de buiten-
kant van de kleding worden meegenomen in het ont-
werp waardoor het helemaal op elkaar afgestemd is. 

Praktische details, materialen en technologieën
Icepeak maakt producten van een waanzinnig hoge 
kwaliteit en met maximaal comfort voor een zeer 
goede prijs/kwaliteit verhouding. Er zijn speciale 
materialen en technologieën nodig om de hoge kwa-
liteit en maximaal comfort te kunnen waarborgen. 
Er wordt gebruik gemaakt van o.a. Primaloft, Thinsu-
late en Coolmax. De belangrijkste eigenschappen van 
skikleding moeten zijn dat de kleding warm, wateraf-
stotend/dicht is, de sneeuw buiten gehouden wordt en 
dat je er goed in kunt bewegen. De praktische extra’s 
waarmee de kleding van Icepeak is voorzien maakt 
het genot en comfort nog groter. De jassen beschik-
ken over handige zakken voor bijvoorbeeld je skipas, 
zodat deze niet kwijt kan raken maar je kunt er wel 
heel gemakkelijk bij. De skikleding heeft sneeuw-
vangers waardoor de sneeuw makkelijk buiten wordt 
gehouden. Is de kleding vies geworden? Dankzij de 
Quick Dry technologie kun je je jas of broek gemak-
kelijk tussendoor wassen op een lage temperatuur. De 
kleding is namelijk heel snel weer droog waardoor je 
snel weer op je ski’s of snowboard zult staan.

OUTDOOR

www.kiwioutdoor.nl

KIJK OP
ONZE NIEUWE

SITE EN
WEBSHOP

ALLES OMALLES OM
LEKKER WARMLEKKER WARM
DE WINTERDE WINTER
DOOR TEDOOR TE
KOMEN!KOMEN!
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ROEVENTERPEEL, SCHOORKUILEN EN KWEGT 
De vencomplexen Roeventerpeel, Schoor-
kuilen en de Kwegt zijn allemaal recent her-
steld. In de 20e eeuw waren ze ontwaterd en 
deels dichtgeschoven met grond. Het werd 
deels landbouwgrond; een ander deel was 
daarvoor te zandig en bleef braak liggen. 

Er bleek echter een weg terug. Veel geduld, 
ingewikkelde herstelprojecten en samenwer-
king met tal van partijen hebben tot een spec-
taculair herstel van de vennen geleid. Of in de 
toekomst ook een aantal van de verdwenen 
soorten, zoals zomerschroeforchis en krans-
karwij, alsnog terugkomt, is zeer de vraag. 
Het zou dan in elk geval een bijzondere kroon 
op het werk zijn.

WANDELEN 
IN HET 
LIMBURGSE 
LANDSCHAP
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PEELVENNEN
Tussen Nederweert-Eind en de zuidrand van Weert strekt zich een 
langgerekt vennengebied uit. De Banen, Sarsven, Kwegt, Schoorkuilen 
en Roeventerpeel maken er deel vanuit en zijn in beheer bij Het Lim-
burgs Landschap. 

De met elkaar in verbinding staande vencomplexen herbergen veel en 
bijzondere natuurwaarden. Er ontwikkelt zich een unieke venflora en 
de vennen zijn belangrijk voor libellen, water- en moerasvogels. Een 
deel van het gebied heeft dan ook de hoogste Europese beschermings-
status: Natura 2000-gebied.
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FIONN /VIHAR GTX JACKET
• 2 laagse GTX jacket
• GORE TEX membraam met een waterkolom van 28.000 mm en een zeer 

goed ademend vermogen
• Zeer milieuvriendelijk vanwege de buitenstof (100% gerecycleerd 

polyester) en impregnatie die PFCec vrij is
• De damesjas is beschikbaar in de kleuren Black, Blazer & Laurel, 

de herenjas in Black, Blazer & Woodland
• Verkoopprijs 180 euro

KELO/RASK GTX OVERTROUSERS
• GORE-TEX Paclite membraam
• 3/4de rits en lichtgewicht.
• Beschikbaar in verschillende lengtes
• Verkoopprijs 125 euro
Verkrijgbaar bij Outdoor Specialist
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SPRAYWAY
BUITENSPORT
ZIT IN HUN DNA  
Nieuw in ons assortiment vanaf dit jaar in 
het Britse merk Sprayway. Dat ze in Groot-
Brittannië sterk zijn in het ontwerpen van 
waterdichte kleding behoeft weinig uit-
leg. Sprayway wordt al decennialang be-
schouwd als expert in het ontwikkelen van 
outdoor kleding. Hun doelstelling is om 
comfortabele functionele producten te ma-
ken waar je lang plezier aan beleeft. Naast 
het steeds verder optimaliseren van kle-
ding en pasvorm draagt men ook zorg voor 
het milieu. Het resultaat is een uitgekiende 
collectie aan wandel-, bergsport- en water-
dichte en ademende kleding gemaakt met de 
beste materialen zoals Gore-Tex en Polartec. 
    
In 1974 boven een wasserette in de buurt van 
Manchester, smeden 2 vrienden een plan 
om met een klein budget functionele en be-
taalbare regenjasjes te maken voor de zeil-
markt. Het merk Sprayway ziet het daglicht. 
Hoewel John en Simon elkaars tegenpolen 
zijn vullen ze elkaar op professioneel vlak 
perfect aan. John focust op de marketing 

en de producten en creëert jassen met een 
perfecte pasvorm, functionele eigenschap-
pen in het beste materiaal tegen betaalbare 
prijzen. Een standaard die ook vandaag nog 
steeds geldt voor elk afgewerkt product. 
Simon zorgt voor een operationeel feilloos 
parcours met een uitstekende customer ser-
vice. Simpele dingen in het Sprayway-DNA 
die het merk hebben gevormd tot op de dag 
van vandaag. Sprayway maakt producten 
die uitblinken in kwaliteit en authentici-
teit, wat de gebruiker vertrouwen geeft en 
inspiratie bezorgt om op avontuur te trek-
ken naar prachtige, adembenemende plek-
ken. Naast technische betaalbare regenjas-
sen met o.a. Gore-Tex® membraan vind je in 
het gamma ook stijlvolle vrijetijdsgerichte 
outdoor kleding.  Kortom: een breed aanbod 
voor elke vrijetijdsgenieter en microavontu-
rier die op zoek is naar buitenbeleving. 
Wandelen in de achtertuin, fietsen met 
het gezin, rond het kampvuur met 
vrienden… Bij Sprayway vind je de
 juiste outfits.
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ALLES OVER 
JE VOETEN TE 

WETEN KOMEN? 

Alles weten over jouw voeten? 
Ga naar de dichtstbijzijnde outdoor specialist voor een 

uitgebreid advies. Kijk voor jouw dichtstbijzijnde winkel op:

Weet jij precies wat je schoenmaat is? Welk type schoenen 
het beste bij je voeten past en wat voor soort voeten je hebt? 
Er is maar één manier om dit te weten te komen: laat je voe-
ten door een specialist opmeten. Elke voet is uniek en heeft 
z’n eigen grootte, vorm en volume en is opgebouwd uit 28 
botten, 16 gewrichten, 107 ligamenten en 27 spieren. Beide 
voeten samen vormen een kwart van het totale skelet. 

Onze voeten zijn de fundering van ons lichaam en hebben 
een stabiliserende, schokabsorberende en voortstuwende 
functie. Door je voeten te laten meten, kom je te weten wat 
voor type voeten je hebt, wat je schoenmaat is én of je voeten 
eventueel extra ondersteuning in de vorm van inlegzolen no-
dig hebben. 

3FEET CONCEPT VAN SIDAS
Elke voet heeft een afdruk die nergens anders ter wereld 
voorkomt en juist dat is de gedachte achter het 3Feet concept 
van Sidas. Volgens het Franse merk zijn er drie verschillende 
soorten voeten: voeten met een hoge voetboog (High), voe-
ten met een medium voetboog (Mid) en voeten met een lage 
voetboog (Low). Voeten met een hoge voetboog hebben be-
hoefte aan comfort, ondersteuning van de voetboog en een 
optimale verdeling van de druk. Voeten met een medium 
voetboog hebben, naast comfort, behoefte aan versteviging 
aan de achterkant van de voet en stabiliteit. Voeten met een 
lage voetboog hebben behoefte aan stabiliteit en ondersteu-
ning van de voetboog. Sidas heeft voor verschillende activi-
teiten, waaronder wandelen, fietsen, wintersport en hard-
lopen, perfect passende 3Feet inlegzolen. 

•



PFC-FREE

10.000
WATER COLUMN

Killtec komt in het voorjaar met nieuwe packables in frisse voorjaars-
kleuren. Deze regenjasjes voor hem en haar zijn ideaal om mee te 

nemen in je rugzak of je bindt ze heel eenvoudig om je middel tijdens 
het wandelen. Het zakje met ombindt elastiek zit heel slim verwerkt 
in de zijzakken. Verder is het jack zeer licht in gewicht en met een 
waterkolom van 10.000mm en getapete naden zeer functioneel en 

een must have voor iedere wandelaar. 
Te koop vanaf 69,95 Euro bij de Outdoorspecialist.

100 % PASVORM

www.meindl.de

…door MFS® Vakuum® technologie.
De nieuwe definitie van pasvorm. Door de temperatuur van het 
lichaam vormt het MFS® Vakuum®  schuim zich optimaal naar 
de vorm van de voet. Om een perfecte pasvorm te bereiken is 
het speciale PU-schuim tot in het tenengebied van de schoenen 
verwerkt. De Meindl Multigrip® rubber profielzool met PU 
tussenzool zorgt voor maximale demping en een perfecte grip. 
b-dynamic technologie in de inlegzool.
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WANDELEN BLIJFT LEUK! 
Vraag een wandelaar waar hij wel eens last van heeft 
en hij noemt al snel zware benen. Ze voelen dikwijls 
stram en warm aan en soms heeft de wandelaar last 
van zware, opgezwollen, gloeiende kuiten en hitte uit-
slag. Deze ongemakken staan het plezier voor wande-
laars in de weg.  Ben jij ook klaar met zware, opgezwol-
len en gloeiende kuiten?

SPORTCOMPRESSIEKOUSEN – 
TIJDENS ÉN  NA HET SPORTEN
Sportcompressiekousen helpen om vermoeide en pijn-
lijke spieren te voorkomen en om sneller te herstellen 
na een fysieke inspanning, zoals na een lange wande-
ling. Wie daarbij aan oubollige steunkousen denkt, 
denkt verkeerd: sportcompressiekousen zijn tegen-
woordig net zo modieus en comfortabel als een nor-
male wandelsok. 

De compressie verschilt van merk tot merk. Zo zijn de 
kousen verkrijgbaar in verschillende maten, uitvoe-
ringen en kleuren. Alleen kwalitatief hoogwaardige 
sportcompressiekousen zijn voorzien van een gradueel 
drukverloop. Dit betekent dat de compressie het groot-
ste is rondom de enkel en gaandeweg richting de knie in 
drukwaarde afneemt, wat een stuwend en stimulerend 
effect geeft. Ze verbeteren niet alleen uw prestaties, 
maar bevorderen ook uw herstel na inspanning zodat u 
geen last meer heeft van vermoeide en/of zware benen.

WAT ZIJN COMPRESSIEKOUSEN?
Compressiekousen zijn elastische kousen die onder-
steuning geven aan het onderbeen door druk uit te 
oefenen. De kousen zijn steeds populairder en kunnen 
worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Voor-
heen werden de sokken vooral gebruikt voor mensen 
met klachten als trombose, spataderen en lymfoedeem. 
De kousen stimuleren de doorbloeding waardoor de af-
voer richting hart en longen enorm verbetert.

 Daarnaast worden de spieren sneller voorzien van 
zuurstof en geeft de kous extra stabiliteit aan de kuit 
en achillespees. Ook voor patiënten die last hebben van 
vermoeide, opgezwollen of zware benen zijn compres-
siesokken een aanrader. Veel mensen hebben last van 
vocht dat zich ophoopt in de onderbenen, wat zorgt 
voor een ‘zwaar gevoel’ . De compressiekousen geven 
druk op het weefsel waardoor het vocht wordt afge-
voerd. Compressiekousen worden vaak verward met 
steunkousen. Echter is dit geheel iets anders. 

SPORTCOMPRESSIEKOUSEN
Naast de goede doorbloeding zorgen de kousen ook 
voor de toevoer van voedingsstoffen. Dit leidt tot min-
der kramp in bijvoorbeeld de enkels en kuiten. Hierdoor 
kunnen blessures makkelijk worden voorkomen, wat 
ideaal is voor sporters. Speciaal voor sporters zijn er 
dan ook sportcompressiekousen. Deze worden voorna-
melijk gedragen door hardlopers maar ook steeds vaker 
bij wandelaars en skiërs . 
Bij blessures aan de onderbenen wordt er dan ook vaak 

gekozen voor compressiekousen. Dit zijn blessures aan 
bijvoorbeeld de achillespees, de kuit of shin splints. Ook 
heeft het voordelen om de kousen na het lopen te dragen. 
Het is namelijk bewezen dat sporters minder spierpijn 
ervaren wanneer zij na de training gebruik maken van 
compressiekousen. Als patiënten naast shin splints veel 
spierpijn hebben na het sporten, kunnen ze deze kousen 
dus niet alleen tijdens het sporten dragen, maar ook erna.

BAUERFEIND BODYTRONIC® 
Met behulp van de Bauerfeind Bodytronic® (infrarood-
systeem) meten wij de gezondheid en kwaliteit van de 
vaten in uw benen. In een snelle en eenvoudige test me-
ten wij het pompvermogen en de vultijd van uw aders. 
Op basis van de meting geven wij u een advies hoe u uw 
sportieve prestaties kunt verbeteren.
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AFRIKA 
MET JE GEZIN,
HOE DOE JE DAT?

DROMEN VAN EEN SAFARI
De zon boven de goudgele heuvels is maar nog net op. 
Een licht briesje doet het hoge gras ritselen. Door de 
gebutste verrekijker van de gids zie ik een groepje sta-
tige giraffen ontbijten met de groene blaadjes van een 
doornige acacia. Verder is het doodstil. Gehuld in een 
dekentje tegen de ochtendkou en zonder oortjes en mo-
bieltjes (!) kijken mijn dochters op de achterbank slape-
rig om zich heen. De chauffeur, voorzien van een scherp 
oog, gebaart naar links en legt een vinger op zijn mond. 
Een donker gevlekte cheetah kijkt ons vanachter een 
omgevallen boom nieuwgierig aan. De minuten tikken 
weg. Niets en niemand beweegt. Maar dan, een zwaai 
van zijn staart en weg is ie. Wat beduusd kijken we onze 
chauffeur aan. Die start, met de glimlach van de profes-
sional die-het-allemaal-al-eerder-zag, de motor. Terug 
naar de lodge waar ook voor ons het ontbijt wacht.

DE KNOOP DOORGEHAKT
Helemaal zo, zo stelde Jan Verdonk zich een safari voor. 
Nog in het staartje van de coronapandemie heeft hij sa-
men met zijn gezin de knoop doorgehakt: voorjaar 2022 
gaan ze het avontuur aan: 2,5 week lang door de wild-
parken en langs de dorpjes van Tanzania. Een Afrika-
reis stond al lang op hun verlanglijstje. Toch bleef het 
lang bij dromen, ook al omdat zo’n trip een flink vakan-
tiebudget vergt. En inderdaad, het is een flinke investe-
ring. Maar een échte safari moet je meegemaakt heb-
ben, al is het maar eens in je leven.

VEILIG AVONTUUR WEG VAN DE MASSA
Net als de familie Verdonk, hakte ook de familie Vegt 
de knoop door. Zij zijn inmiddels al weer terug, dit is hun 
impressie: “Na het onzekere coronajaar waarbij we onze 
reis moesten cancelen zijn wij in de zomer van 2021 als-



nog naar Tanzania geweest. Omdat het spannend bleek 
qua maatregelen twijfelden wij tot het laatste moment. 
We boekten via Local Hero Travel. Ze hebben ons hierin 
ondersteund en dankzij hun flexibiliteit en meedenken 
konden we in juli dan toch vertrekken. 
Het werd een geweldige reis! Het contact met Marion, het 
contact ter plaatse, was super, de gids wist alles en de lod-
ges hadden niet beter gekozen kunnen worden.”

VERANTWOORD EN KLEINSCHALIG REIZEN
Local Hero Travel in Arnhem is een gespecialiseerde 
reisorganisatie, waar je als reiziger rechtstreeks in con-
tact wordt gebracht met een ervaren reisspecialist in 
het land waar je naar toe wilt. In Tanzania is dat de van 
oorsprong Nederlandse Marion die met haar gezin al 
jaren in het land woont en met haar man kleinschalige 
privé-safari’s organiseert. Als betrouwbaar familiebe-

drijf, geworteld in de lokale community, regelt Marion 
die safari’s zo duurzaam en verantwoord mogelijk. Ze 
vermijdt daarom de massale lodges en blijft zo weg van 
grote groepen safarivoertuigen. Liever kiest ze voor 
comfortabele maar kleinschalige lodges die de lokale 
bevolking kans geven op werk, inkomen en een ont-
moeting met jou als de reiziger.

EEN PERSOONLIJK  SAFARI PLAN  OP MAAT ONTVANGEN? 
Op localherotravel.nl stel je samen met je local Hero 
van je bestemming jouw rondreis samen. Neem voor 
Tanzania rechtstreeks contact op met Marion en ont-
vang een voorstel op maat. 



Wikkel jezelf in warmte
Dit grof gebreide vest is perfect voor een koude winterochtend of een avondje 
uit in het najaar. Gemaakt van een wolmix genaamd  ‘Mystic Yarn’, bestaande uit 
acryl en wol.  Zacht, warm en duurzaam. Machinewasbaar en voorzien van twee 
steekzakken om je handen in op te warmen.

MYSTIC CANYON CARDI II

www.royalrobbins.eu
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EEN PRIVÉSAFARI
Slapen in kleinschalige (tented) lodges, gamedrives ma-
ken in je eigen safarivoertuig met gids of te voet achter 
een gewapende wildlife-ranger en dat alles in je eigen 
tempo. Marion: ‘’de Serengeti-vlaktes zijn mijn favoriet 
maar nu twijfel ik: ga je voor het eerst dan moet je Se-
rengeti niet overslaan. Maar: datzelfde geldt voor mij 
eigenlijk óók voor de Selous: de variatie in landschap en 
dieren is hier ongekend.

EEN SAFARI PER FIETS
Ook dat kan, in West-Kilimanjaro, het thuisland van de 
Maasai. Marion: ‘’Drie dagen peddel je door het ware 
Afrika en 2 nachten ga je basic kamperen onder de ster-
ren. Je bezoekt een authentieke boma (Maasai kraal) 
en het natuurpark Enduimet met olifanten, zeldzame 
giraffe-antilopes en grote en kleine kudu.”

EEN ULTIEME BELEVING
De aarde trilt van het gestamp van hoeven, de lucht is 
vol van stof en dierlijk (angst)zweet: de vele families met 
jonkies worden belaagd door hongerige leeuwen, kroko-
dillen en andere roofdieren. Een aflevering van National 
Geografic, maar dan ‘live’. Marion: ‘’De Grote Trek is een 
van de absolute TOP belevingen in Tanzania. Tijdens dit 
jaarlijks adembenemend spektakel trekken zo’n 1,5 mil-
joen gnoes en zebra’s door het Serengeti-ecosysteem. 

Kun je het plannen om dan in Tanzania zijn, dan mag je 
dit natuurspektakel niet missen.”

HET DAK VAN AFRIKA
De Kilimanjaro, de hoogste slapende vulkaan van Afri-
ka (5895 m), en de enige zó hoge vrijstaande berg ter 
wereld. De top, Uhuru, bereik je via diverse routes over 
steile hellingen, dwars door het alpine landschap. Mari-
on: ‘’Er zijn diverse routes, van relatief makkelijk lopen 
tot serieus klimmen. Maar ik wordt ook erg blij van het 
rustiger alternatief: Mount Meru.”

ZANZIBAR
Bijkomen van je ervaringen op Zanzibar, aan de rustige 
zuidoostkust. In Jambiani, een authentiek kustplaatsje, 
voetballen de kinderen tussen de bakstenen huisjes en 
palmbomen op het witte zand. Je loopt het dorp in om de 
geluiden, kleuren en geuren op te snuiven. Geen mas-
satoerisme, wel een plek waar je, loom achterover in je 
schommelende hangmat, je safari-indrukken nog eens 
overpeinst.  
Marion: “Steeds vroeg op, de stoffige jeeps, de late trek-
kings. Goed, het is vakantie, maar vermoeiend blijft het. 
De witte  zandstranden van het exotische eiland Zanzi-
bar zijn dan een fijn vooruitzicht voor het laatste deel 
van je reis.”

BUITEN GEWOON GOED Afrika met je gezin, hoe doe je dat? 
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Kijk op www.outdoorspecialist.nl/tropenreizen-
checklist voor een handige checklist met tips 

over het  reizen naar verre oorden.

•
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BERGSPORTREIZEN
Op vakantie naar de bergen. Dat is avonturen beleven op hoogte, genieten van de schoonheid, 
rust en ruigheid van de bergwereld. Al meer dan 90 jaar organiseert de NKBV bergsportacti-
viteiten naar bekende en minder bekende bergbestemmingen. Met Bergsportreizen, de reis-
organisatie van de NKBV, ga je de bergen in op de manier die je zelf wilt. Ben je een enthousi-
aste bergwandelaar en op zoek naar een klassieke huttentocht onder begeleiding? Of wil je je 
grenzen verleggen en tijdens een cursus leren hoe je aan touw of op ski’s het berglandschap 
doorkruist? Bergsportreizen organiseert bergvakanties voor NKBV-leden, op elk niveau, het 
hele jaar door en voor alle leeftijden. Je gaat op pad met NKBV-tochtleiders, UIAGM-berg-
gidsen of een International Mountain Leader (IML). Weg van de gebaande paden en in kleine 
groepen, zodat er genoeg ruimte is voor persoonlijke aandacht.

ZORGELOOS 
OP PAD IN 
DE WINTER

TOER
SKIËN

TOERSKIËN
Wintersport buiten de pistes is ontzettend po-
pulair. Skiërs die liever op eigen kracht boven 
op de berg komen, die graag de stilte opzoeken 
in plaats van de drukke pistes, kiezen voor 
toerskiën. Toerskiën is een comninatie van 
alpinisme, bergwandelen en off-piste. Vaak 
starten toerskiërs hun tocht vanuit het dal. 
Als pisteskiër zie je ze weleens aan de rand 
van de piste of onder de gondel door lopen. 
Misschien heb je je zelfs weleens afgevraagd 
wat die mensen in vredesnaam doen als je ook 
met de lift kunt? Dit zijn vaak toerskiërs. 

Bij het toerskiën ga je op ontdekkingstocht 
buiten de geprepareerde hellingen. Je trekt 
met je ski’s de eerste sporen in de sneeuw. Ver 
weg van de drukte klim je naar witte toppen, 
waarna je door de verse poedersneeuw naar 
beneden suist. Voor jou geen liftjes of gondels, 
maar avontuur en eigen inspanning. 

Dankzij stijgvellen die je onder je ski’s plakt en 
speciale bindingen die de loopbeweging mo-
gelijk maken, wandel je in soepele bewegin-
gen op je ski’s naar boven. Bewegen, zweten 
en genieten. Dat is toerskiën in een notendop.



BUITEN GEWOON GOED Zorgeloos op pad in de winter
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SNEEUWSCHOENWANDELEN
Wandelen in een winters landschap onder een prachtig blauwe 
hemel in glinsterende poedersneeuw. Ver weg van de bewoonde 
wereld. Klinkt dat aantrekkelijk?

TIPS WINTERWANDELEN
1. Breng je conditie op peil
Wandelen in winterwonderland is prachtig, maar het vraagt wel 
wat meer van je conditie. Lopen in de sneeuw is lastiger dan op 
een sneeuwvrij pad. Bovendien heb je meer spullen in je rugzak. 
Zorg daarom dat je traint voordat je een lange tocht maakt. Loop 
langere afstanden in Nederland, bijvoorbeeld op het strand of 
plan een trainingsdag in de Ardennen of Eifel om te wennen aan 
heuvelachtig terrein.

2. Plan je tocht
Thuis kun je al beginnen aan je tochtvoorbereiding. Oriënteer 
je met gidsen, kaarten en de NKBV-Tochtenwiki, zodat je weet 
welke speciale winterroutes er zijn. Eenmaal ter plekke vul je die 
kennis aan met informatie van het lokale VVV of het gidsenbu-
reau. Check daar of je geplande route, de paden en hutten in de 
winter open zijn en bekijk het laatste lawine- en weerbericht.

3. Zet je wekker
Bij een goede planning hoort ook op tijd vertrekken. Waar je in de 
zomer je wekker zet vanwege onweer in de namiddag, heb je in de 
winter te maken met veel kortere dagen. Neem daarom altijd een 
hoofdlampje mee per persoon en genoeg warme kleding voor als 
de zon verdwijnt. Het is verstandig om iemand op de plaats van 
vertrek te laten weten wat jullie gaan doen en hoe laat jullie te-
rug zijn. Trek je naar een volgende slaapplaats, informeer dan ook 
iemand daar hoe laat je verwacht daar aan te komen.

SNEEUWSCHOENWANDELEN
Als je kunt wandelen, kun je ook sneeuwschoenwandelen. Het eni-
ge wat je nodig hebt, is een paar stevige wandelschoenen en een set 
sneeuwschoenen. En je kunt de wandelingen zo makkelijk of moei-
lijk maken als je zelf wilt. Met een goede voorbereiding maak je een 
mooie tocht die helemaal bij jou past, zelfstandig of in groepsver-
band, voor een dagtocht of een trekking van hut naar hut.

De sneeuwschoenen, die je onder je gewone bergschoenen bindt, 
voorkomen dat je diep wegzakt in de sneeuw. Dichter bij huis zijn 
het Sauerland, de Eifel en de Vogezen ideale regio’s om te begin-
nen. Daar vind je gemarkeerde routes op verschillende niveaus. 
Ga je ook buiten de aangegeven route, dan moet je kunnen navi-
geren. Wil je naar de Alpen, dan is lawinekennis onontbeerlijk. De 
eerste keer is het een goed idee om in groepsverband een tocht 
of cursus te volgen bij Bergsportreizen, de reisorganisatie van 

NKBV. Sneeuwschoenwandelen is de meest schone wintersport 
die er is. Als je ook nog met de trein of carpoolend naar de bergen 
reist, is de impact op het milieu minimaal. Je kent de term ‘leave 
only footprints, take only pictures’.

In het NKBV-kenniscentrum vind je meerdere artikelen over hoe 
je start met sneeuwschoenwandelen, wat je meeneemt, hoe je 
het veilig doet, tochtenplanning, hoe je een keuze maakt tussen 
typen tochten en welke technieken er zijn. Ga naar www.nkbv.
nl/sports/sneeuwschoenwandelen voor meer informatie.
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Een wandeling vanuit het dal naar een bergtopje 
om te genieten van het uitzicht, misschien zelfs een 
huttentocht om meerdere dagen onderdeel te zijn 
van een ruige natuurwereld. Wat je ook van plan 
bent, elke tocht of vakantie in de bergen begint met 
een goede voorbereiding.

Schoenen, kleding, rugzak… de juiste uitrusting is een 
eerste voorwaarde, maar dan ben je er nog niet. Je 
kunt voor jezelf een nog mooier vertrekpunt creëren. 
Want waarom zou je het volle tarief voor een hut be-
talen als dat niet nodig is? En wie wil nou niet zo veilig 
mogelijk de bergen in?

Daarom word je lid van de Nederlandse Klim- en 
Bergsport Vereniging (NKBV). De NKBV verbindt 
mensen met een passie voor de bergen: wandelaars, 
sportklimmers en boulderaars, trailrunners, moun-
tainbikers en alpinisten – iedereen die graag de hoog-

te in gaat om te bewegen in de frisse berglucht kan bij 
de NKBV terecht. Het hele jaar door, een leven lang. 
Met al haar kennis en een uitgebreid reis-, cursus- en 
workshopaanbod maakt de NKBV de bergsport be-
reikbaar voor iedereen. Kennis delen, inspireren en 
motiveren: voor al haar 64.000 leden verzet de NKBV 
bergen. 
De NKBV ziet het als haar taak om outdoorliefheb-
bers alles te laten halen uit hun favoriete klim- en 
bergsportactiviteiten. NKBV-leden hebben een aan-
tal unieke voordelen, zoals korting op overnachtin-
gen in meer dan 1200 berghutten in de Alpen en Pyre-
neeën, een voordelige en uitgebreide reisverzekering 
en vijf keer per jaar een prachtig bergsportmagazine 
thuis op de mat. Daarnaast heb je toegang tot uitge-
breide informatie in het NKBV-kenniscentrum en 
kun je reizen, cursussen en workshops boeken bij 
Bergsportreizen. Zo ga je goed voorbereid, met het 
juiste materiaal en veilig op avontuur.

ZORGELOOS 
OP PAD IN 
DE WINTER

Kijk voor meer informatie op www.nkbv.nl



TWENTEPAD
Het Twentepad voert je vanuit Almelo in een grote lus door Noordoost-Twente, langs het mooiste 
dat deze regio te bieden heeft. Het landschap hier is, naar Nederlandse begrippen, vrij heuvelachtig. 
Tijdens de voorlaatste ijstijd baanden de gletsjers zich namelijk een weg door dit gebied, waardoor er 
stuwwallen ontstonden. Tijdens de middeleeuwen begon men hier het land te ontginnen, waarbij er 
akkers en weilanden werden aangelegd. Het resultaat is een glooiend en gevarieerd landschap, waar 
bos, weilanden en beekdalen elkaar afwisselen. Ideaal dus voor een (winterse) wandeltocht.

RONDJE DOOR NOORDOOST TWENTE

WINTER
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OVERBLIJFSELEN VAN DE IJSTIJD
Je begint de route vanuit het treinstation van Almelo, waardoor 
het beginpunt overigens ook goed met het OV te bereiken is. Van-
uit hier wandel je de eerste etappe richting Tubbergen. Hierbij 
loop je onder meer door het landgoed van kasteel Huize Almelo 
(over de kaarsrechte Gravenallee), langs de prachtige beuken-
bossen. Vervolgens loop je een paar kilometer langs het Almelo-
Nordhornkanaal, om daarna via de slingerende beek Markgra-
ven bij Tubbergen te komen. Vlak voor het eindpunt kom je nog 
langs het ‘Hondenven’, een meertje dat tijdens de laatste ijstijd 
door smeltwater is gevormd. De meeste wandelaars lopen dit 
traject in de zomer, waardoor je het ’s winters een stuk minder 
druk is op de paden.

LANGS DE CIRKELS VAN JANNINK
Vanuit Tubbergen voeren de tweede en derde etappe je via Oot-
marsum naar Oldenzaal, volgens velen het mooiste stuk van de 
route. Hierbij wandel je vanuit het dorp eerst een typisch Over-

ijssels landschap in, met grote boerderijen en akkers. Vervol-
gens voert het pad je door beboste dalen met beken, die tijdens 
de koudste dagen zelfs dichtvriezen. Even hierna kom je langs de 
bekende Cirkels van Jannink, het grootste landschapskunstpro-
ject van Nederland. In de jaren 1920 experimenteerde textielfa-
brikant Gerhard Jannink met nieuwe landbouwmethodes op de 
Manderheide, waarbij hij ronde akkers liet aanleggen. Inmiddels 
wordt het gebied niet meer voor landbouw gebruikt, maar de 
twee ronde (heide-)velden (ca. 350 meter in doorsnede) liggen er 
nog steeds, waardoor het net lijkt alsof er twee reusachtige ufo’s 
zijn geland. Met een dun laagje sneeuw hierop, waan je je even op 
de toendra in Lapland.

STATIGE LANDHUIZEN
Eenmaal in Ootmarsum wandel je vervolgens de omgeving van 
Singraven in, een veelzijdig landschap met bossen, lanen, akkers, 
weilanden, enkele moerassen en natuurlijk het riviertje de Din-
kel. Zodra je dichter bij Oldenzaal in de buurt komt, zijn het echter 
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de oude landhuizen die het meest in het oog springen. Rijke 
fabriekseigenaren lieten hier in de negentiende eeuw name-
lijk op de mooiste plekjes landhuizen bouwen, die nog steeds 
te bezichtigen zijn. 

Tussen deze oude statige huizen is het alsof je het verleden in-
stapt. Het letterlijke hoogtepunt van de etappe is de Tanken-
berg, met zijn 85 meter het hoogste punt van Overijssel. Via al 
deze bezienswaardigheden, kom je ten slotte in Oldenzaal uit.

Voor de terugweg wandel je in twee etappes van Oldenzaal 
terug naar Almelo, een tocht van zo’n 30 kilometer. Hierbij 
passeer je onder andere landgoed het Hulsbeek, diverse be-
ken en typisch Twentse coulisse- landschappen. Misschien 
wel het meest bijzondere is het Molenven. Dit natuurgebied 
is de afgelopen eeuw aan de natuur overgeleverd geweest, 
aangezien het te nat was om er iets anders mee te doen. Dit 
resulteerde in een ruig landschap met open water, wilgenbos 
en broekbos; kortom een klein maar bijzonder gebied. Het 
laatste stukje volg je de Doorbraak: een nieuwe meanderen-
de waterloop tussen de Bornse Beek en de Regge. Ten slotte 
wandel je via de Gravenallee (waar je tocht begon) weer naar 
het station in Almelo, het eindpunt van deze prachtige tocht. 

PRAKTISCH
Het Twentepad is een Streekpad van 87 kilometer, met Al-
melo als start- en eindpunt. De route is 87 kilometer lang, 
verdeeld over 5 etappes. De meeste wandelaars lopen het 
hele traject in 4 á 5 dagen. Onderweg kan je overnachten 
op campings, maar in de winterkou zijn hotels of B&B’s wel-
licht een aantrekkelijker alternatief. Het traject is geel-rood 
gemarkeerd, net zoals alle streekpaden.  Voor wie op zoek is 
naar een uitgebreidere routebeschrijving, is er een wandel-
gids verkrijgbaar via diverse (reis)boekhandels.
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HANWAG TORSBY GTX
Halfhoge lichte wandelschoen met een 

waterdichte GORE-TEX membraan in een moderne 

optiek – voor wandelingen in de middelhoge- en 

lagere bergregionen. 

• Gripvaste Hanwag ‘Endurance Hike‘ loopzool met 10% 
gerecycled rubber

• Bovenwerk uit hoogwaardig suède-en nubuckleer
• Made in Europe‘, materialen 100% afkomstig van Europese 

toeleveranciers
• Dankzij de gezwikte maakwijze verzoolbaar

• Verkrijgbaar in een specifi eke dames- en herenleest
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Het einde van het jaar nadert. De herfst is langzaam overgegaan in de winter, de eerste sneeuw 
is al gevallen in de alpen, stiekem hopen wij ook op een mooi wit laagje in de wintermaanden. 
Maar heb je last van wintertenen dan kan ik me voorstellen dat je de wintertijd iets minder 
toelacht. Wintertenen zijn erg vervelend en kunnen tot veel pijnlijke momenten lijden. 

DE WINTER KOMT ERAAN, 
DE SCHRIK VAN IEDEREEN 

MET WINTERTENEN.

COLUMN
RENÉ VOS

WINTERTENEN? WAT IS HET? 
Ten eerste zijn wintertenen echte seizoensgebonden 
klachten die alleen in de winter optreden. De medische 
benaming is perniones. Vervelend maar waar, in heel 
veel gevallen is de oorzaak niet helemaal duidelijk.

MOGELIJKE OORZAKEN VAN WINTERTENEN
Zodra het kouder wordt met temperaturen onder de  
10- 15 graden, kunnen de bloedvaten in de huid tijdelijk 
vernauwen of verkrampen waardoor de bloeddoor-
stroming niet meer ideaal is. 

Als het bloed niet meer goed stroomt, kan er stuwing 
of een tekort aan zuurstof ontstaan waardoor de huid 
rood of blauwrood wordt, gaat zwellen en jeukt. Dit is 
een bekend fenomeen bij wintertenen. Kou is één van de 
belangrijke oorzaken. 
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HOE KUN JE WINTERTENEN HERKENNEN? 
Bij wintertenen krijg je nadat jouw voeten in de kou zijn 
geweest één of meer van de volgende verschijnselen: 
• Jeuk/ een branderig gevoel aan de tenen 
• Een of meer tenen slaan rood, blauw of 
 paarsblauw uit
• Tenen zijn gezwollen 
• Verschijnselen komen zowel links al rechts voor

Meestal verdwijnen deze klachten binnen enkele 
weken vanzelf. Soms houden de wintertenen de hele 
winter aan. De klachten worden erger bij kouder weer 
en verminderen zodra de temperatuur weer stijgt. 
Zodra het weer warmer wordt in het voorjaar zullen 
de klachten weer verdwijnen. In de zomer zul je geen 
klachten meer hebben.

WAT KUN JE DOEN OM ONDANKS WINTERTENEN 
TOCH EEN MOOIE WINTER TE HEBBEN? 
1. Voor de hand liggend maar waar, probeer zoveel
 mogelijk extreme temperatuurverschillen te
 voorkomen, het is van belang dat jouw voeten niet 
 aan plotselinge kou worden blootgesteld, een
 comfortabele merinowollen sok kan hierbij helpen. 
2. Bescherm niet alleen jouw voeten tegen kou maar
 zorg er ook voor dat hoofd en handen warm blijven. 
3. Zorg ervoor dat je voeten droog blijven, 
 draag waterdichte schoenen in combinatie met
 een merinowollen sok. 
4. Zorg voor een schoen met de juiste pasvorm. Een te
 strakke schoen zorgt ervoor dat jouw tenen te weinig
 ruimte hebben waardoor de bloedcirculatie niet
 geholpen wordt. 
5. Zorg dat je lichaam warm blijft door met laagjes te
 werken. Draag geen katoen rechtstreeks op de huid. 
6. Ga niet krabben.

Ik wens iedereen 
met of zonder wintertenen 
een geweldige winter toe,

Rene Vos 



NIEUWSBRIEF
•

•

MIS NIETS OP OUTDOORGEBIED MET DE 

•

•

VOLG ONS OOK OP 
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GA NAAR OUTDOORSPECIALIST.NL OM JE IN TE SCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF

  ben  jij al  ben  jij alingeschreven ?ingeschreven ?Hé,Hé,



D A A R O M  N A A R

•

En dat alles bij jouw outdoorspecialist:

Outdoorspecialist.nl is een unieke samenwerking tussen de beste lokale outdoorspecialisten 
en toonaangevende merken in de outdoorbranche. Ze zijn niet voor niets ...

BUITEN GEWOON GOED
  DOOR ...

n  EEN COMPLEET ASSORTIMENT VAN  
DE BESTE MERKEN 

n  GESPECIALISEERDE MEDEWERKERS 

 n  KWALITEIT EN SERVICE

n  PASSIE VOOR JOUW BUITENACTIVITEITEN

n  LOKALE BETROKKENHEID 

n  INNOVATIES EN VOORLOPER  
IN DUURZAAMHEID

Wilhelminasingel 8, Weert 0495-587882 www.kiwioutdoor.nl
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